
 

 

Bielsko Biała 01.01.2022 

Regulamin Kursu na stopień Żeglarza Jachtowego 

organizowanego przez Szkołę żeglarską „Santorini” 

Część I 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem kursu na stopień Żeglarza Jachtowego jest Firma: Santorini Tomasz Zemanek, 

zwanej dalej Szkołą. 

2. Przełożonym wszystkich uczestników kursu jest Właściciel Szkoły: Tomasz Zemanek lub 

wyznaczony do tego Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego zwany dalej KWŻ 

Część II 

Warunki uczestnictwa w kursie 

Warunkami uczestnictwa w kursie są: 

1. Wpłacenie całości kwoty za dany kurs na co najmniej tydzień przed rozpoczęciem zajęć. 

2. Zapoznanie się uczestnika z Regulaminem Kursu na stopień Żeglarza Jachtowego i Wypełnienie 

karty zgłoszeniowej Szkoły żeglarskiej „Santorini” którą znajdziesz na  

www.szkola-santorini.pl lub na Sali wykładowej. 

podpisanie akceptacji regulaminu i zobowiązaniu do przestrzegania / w przypadku osoby 

niepełnoletniej deklarację podpisuje dodatkowo rodzic lub opiekun prawny . 

3. W przypadku osoby niepełnoletniej - dostarczenie do Właściciela pisemnej zgody rodzica lub 

opiekuna prawnego na uczestnictwo w kursie. 

4. Zgłoszenie do Właściciela ewentualnych istotnych informacji o przyjmowanych lekach, czy 

schorzeniach / nie ujętych w zaświadczeniu lekarskim /, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 

zwłaszcza w czasie zajęć praktycznych. 

5. Zgłoszenie przez uczestnika na druku "karty zgłoszeniowej szkoły żeglarskiej Santorini" - 

umiejętności bądź nieumiejętności pływania. 

Część III 

Zasady uczestnictwa w kursie 

1. Szkoła zobowiązuje się do przeszkolenia uczestników kursu na stopień Żeglarza Jachtowego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wiedzy i umiejętności wymaganych na stopień 

żeglarza jachtowego. 

2. Do zrealizowania zadania z pkt. 1 Szkoła zapewnia; 

a) przeprowadzenie zajęć teoretycznych, z poszczególnych dziedzin wiedzy żeglarskiej. 
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b) przeprowadzenie zajęć praktycznych na jachtach. 

c) odpowiednio przygotowaną i posiadającą stosowne uprawnienia kadrę instruktorską. 

e) odpowiedni sprzęt do zajęć praktycznych - jachty żaglowe, spełniające wymagania przepisów 

szkoleniowych, będące w odpowiednim stanie technicznym. 

f) materiały szkoleniowe. 

3. Uczestnik kursu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa 

oraz postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury oraz etyki i etykiety żeglarskiej. 

4. Uczestnik kursu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zaleceń i instrukcji udzielanych 

przez KWŻ lub instruktora prowadzącego zajęcia. 

5. Uczestnicy kursu zobowiązani są nosić kamizelkę ratunkową bądź asekuracyjną, podczas zajęć 

praktycznych na jachtach, w każdych warunkach pogodowych. 

6. Uczestnik kursu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obiektów, na których odbywa się 

szkolenie. 

7. Spożywanie lub znajdowanie się pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych podobnie 

działających środków w trakcie zajęć szkoleniowych jest surowo zabronione. 

8. Uczestnik kursu dojeżdża na zajęcia teoretyczne i praktyczne we własnym zakresie i na własny 

koszt oraz na własną odpowiedzialność. 

9. Zajęcia teoretyczne i praktyczne trwają od momentu ogłoszenia początku zajęć przez 

prowadzącego je KWŻ lub instruktora do chwili ogłoszenia końca zajęć przez KWŻ lub instruktora 

prowadzącego. 

10. W przypadku niebezpiecznych warunków pogodowych KWŻ może odwołać zajęcia praktyczne 

danego dnia. 

11. Santorini ma prawo do wykorzystania wizerunku audiowizualnego uczestników kursu w 
celach marketingowych poprzez: 
- Fotografowanie i filmowanie zajęć kursu. 
- Organizowanie sesji fotograficznych i video. 
 

12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestnika kursu w czasie 

trwania zajęć. 

13. Uczestnicy odpowiadają materialnie przed Szkołą za wszelkie szkody wynikłe z niestosowania się 

do poleceń KWŻ lub instruktora prowadzącego szkolenie ( celowe działanie, zaniedbanie, ignorancja). 

Za szkody spowodowane przez nieletniego uczestnika odpowiada jego prawny opiekun. Szkody 

powinny zostać naprawione w wyznaczonym terminie. 

Część IV 

Harmonogram zajęć 



 

 

1. Zajęcia teoretyczne jeśli nie są w formie On-Line obywają się na terenie Klubu Żeglarskiego PERKOZ  

34-326 Zarzecze, ul. Żeglarska 5 w godzinach ustalonych przez właściciela   

2. Zajęcia praktyczne obywają się na terenie Klubu Żeglarskiego PERKOZ  34-326 Zarzecze, ul. 

Żeglarska 5  

3. W czasie dnia szkoleniowego przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa.  

4. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, terminów zajęć teoretycznych i praktycznych oraz 

do zmiany terminu zakończenia kursu, o czym odpowiednio wcześnie powiadomi uczestników kursu. 

Część V 

Bezpieczeństwo w czasie zajęć szkoleniowych 

Szkoła zapewnia: 

1. Wymagane przepisami środki ratunkowe w czasie zajęć praktycznych. 

2. Ubezpieczenie NW dla uczestników kursu. 

3. Ubezpieczenie OC instruktorów. 

4. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników kursu poza czasem zajęć 

szkoleniowych, w tym na czas dojazdu na zajęcia i powrotu z zajęć. 

Część VI 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku uporczywego lub rażącego łamania postanowień niniejszego regulaminu przez 

uczestnika kursu, Właściciel Szkoły żeglarskiej na wniosek KWŻ lub instruktora ma prawo usunąć 

dyscyplinarnie takiego kursanta z listy uczestników kursu. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie na 7 dni u (liczy się  data wpływu oświadczenia o 

odstąpieniu od kursu w formie pisemnej lub mailowej do Organizatora) przed planowanym 

rozpoczęciem kursu lub w czasie jego trwania, Szkoła nie ma obowiązku zwrotu uczestnikowi kwoty 

wpłaconej z tytułu opłaty za kurs. 

3. W przypadku gdy kursant nie wpłacił całości kwoty wymaganej za kurs a kurs się już rozpoczął lub 

rozpoczął się okres 7 dni przed rozpoczęciem planowanego kursu u (liczy się  data wpływu 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub mailowej do Organizatora), zrezygnuje 

z uczestnictwie w kursie, kursant zobowiązany jest uiścić pozostałą kwotę za kurs. Z tytułu 

poniesionych kosztów organizacji kursu. 

4. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych od Szkoły (np. 

niewystarczająca ilość chętnych). W takiej sytuacji Szkoła gwarantuje pełny zwrot wpłaty. 

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują  przepisy prawa polskiego, w 

szczególności Kodeksu cywilnego 

 


